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De kuikentjesklas van juf Veerle
Half negen, de bel gaat, tijd om afscheid te nemen.
In de gang heeft elke kleuter een eigen plekje voor jas, boekentas en
reservegoed. Er staan manden klaar om drank, versnaperingen en brooddozen
in op te bergen.
Al snel zal je kleuter dit allemaal zelfstandig kunnen doen.
De kleuters wuiven eventueel mama of papa nog uit aan de deur of het raam
boven de zithoek.
Daarna mogen ze vrij gaan spelen in de klas.
Af en toe ligt er speelgoed klaar op de tafels of in de zithoek.
Tijdens het onthaal neem ik de tijd om de kleuters individueel te benaderen,
samen hun foto op te hangen of de daglijn te overlopen.
- kleuters die wenen bij het binnenkomen worden getroost
- kleuters die nog moeite hebben met de dagelijkse routine worden
geholpen: jas, drankje, boekentas, ...
- kleuters die moeilijk tot spel komen, worden individueel gestimuleerd
Ten laatste rond negen uur komen we samen in de kring voor het onthaal.
We zeggen goedemorgen tegen elkaar.
Dit gebeurt op een heel prettige manier met een liedje.
Samen met Jules de klaspop leren we elkaar beter kennen. We houden ook een
stiltemoment bij het kaarsje, een lichtje dat we telkens delen voor iets speciaal
(een zieke kleuter, een jarige, een gebeurtenis…).
Juf toont aan de hand van de kentekens wie het ‘kindje van de dag’ wordt.
Het kindje van de dag danst met Jules tijdens het ochtendlied, mag het kaarsje
uitblazen, helpt de juf bij het uitdelen van koek of fruit, een boekje kiezen … .
Tijdens het onthaal moeten de kleuters eventjes zitten en luisteren. Dit is iets
wat moet groeien bij de jongste kleuters. Daarom kies ik als volgende activiteit
steeds iets lossers.
Een liedje waaraan een spelletje gekoppeld is, een dansje of een kringspel
waarbij het niet noodzakelijk is dat kleuters blijven zitten, ... .
Na het onthaal begint het aanbod in de verschillende hoeken van de klas waarin
het thema van de week wordt verwerkt.

Er is telkens één geleide activiteit met nevenactiviteiten die bestaan uit een
aanbod in de hoeken. Naargelang het thema worden deze hoeken aangepast en
verrijkt zodat het zelfstandig spelen leuk en uitdagend blijft.
Voor de speeltijd maken we tijd voor ons fruit/koekjesmoment en een
toiletbezoek.
Na de speeltijd drinken de kleuters en bergen ze de drinkbekers en
koekendoosjes terug op in de boekentas.
Daarna kunnen we weer aan het werk.
Wanneer juf het opruimliedje zingt dan weten ze dat het tijd is. De kleuters
stoppen met spelen. In alle hoeken hangen pictogrammen en foto's die de
kleuters helpen bij het opruimen. Ze tonen aan waar het speelgoed zijn plaats
krijgt en hoe de hoek er opgeruimd uitziet.
De voormiddag wordt klassikaal afgesloten met een verhaal, een liedje of een
versje, een kringspelletje, ... . Kortom een korte activiteit die de kleuters de kans
geeft terug tot rust te komen na het druk bezig zijn in de hoeken.

's Middags komen we onmiddellijk samen in de kring om even tot rust te komen
na het blijven eten in de school.
In de namiddag krijgen de oudste kleuters nog eens extra uitdagingen, de
activiteiten en het materiaal worden dan aangepast. Ook samen een
gezelschapsspelletje spelen kan een extra aanbod zijn.
Aan het einde van de dag kan het wel eens gebeuren dat de kleuters moe zijn.
Dan is het tijd voor een tafelpoppenspel, een verhaal of een relaxatiemoment
met rustige muziek en knuffelmomenten.
Zijn de kleuters fit dan wordt er meestal gedanst of gezongen. Als het weer het
toelaat trekken we naar buiten om bewegingsspelletjes te doen zoals zakdoekje
leggen, tikkertje, zoek het juiste kleurtje, … .
In de zomer zijn we vaak buiten te vinden: in de zandbak, om te fietsen of te
spelen met water.

Tot slot nog enkele praktische afspraken:



Gelieve alle doosjes (voor tijdens de pauze), drinkflesjes en brooddozen te
naamtekenen. Om onnodige zoektochten te vermijden is het ook handig dit
de toen met jas, muts, sjaals… .
Als elke kleuter één doos papieren zakdoekjes meebrengt komen we het
ganse jaar door zonder al te vuile neusjes.



Reservekledij (in een zak met naam er op) kan opgeborgen worden in de
gang bij de kapstokken.



Knabbeltjes en drankjes:
 Een koek (zonder chocolade) of fruit voor tijdens de pauze.
 Op woensdag is het fruitdag. Die dag worden er geen koekjes
uitgedeeld!
 Drankje: drinkbusje met enkel plat water.
 In onze school wordt niet gesnoept.



Geef je kleuter het liefst gemakkelijke kledij aan zodat het toiletbezoek vlot
kan verlopen en de zelfredzaamheid van je kleuter kan groeien (dus liefst
geen bretellen of broeksriem).



Op woensdag en vrijdag gaan de kleuters turnen met meester Sem. De
kleuters hoeven geen turnpantoffels mee te brengen, indien mogelijk
hebben ze die dagen wel soepel schoeisel aan liefst zonder gespen en
haakjes.



Een verjaardag vieren is ook heel wat. Zeker voor de jongste kleuters want
dit is hun eerste feestje onder nieuwe vriendjes. De kroon versieren, dan op
de troon. Iedereen zingt en danst en geschenkjes horen erbij. Zo maken wij
samen een kleurrijke verjaardagslinger als geschenk en je kleuter mag
natuurlijk vrijblijvend ook een verrassing meebrengen.
Feest in de klas met als verrassing een heerlijk festijn met pannenkoeken,
cake… of een klasgeschenk (een prentenboek, spelletje…) is altijd fijn.
Snoepgoed is niet toegelaten.



Aan het begin en einde van elke schooldag ben ik steeds beschikbaar voor
eventuele vragen te beantwoorden. Indien nodig kan er altijd een afspraak
gemaakt worden voor langere gesprekken.

Juf Veerle

